
 ال  الشيخ :على حقه  الطالب :؟ ؛ مفعول الثاين املال :مبعىن أعطى إذا هي تنصب مفعولني؛ مفعول األول

املال كل عني مباحة النفع  )) وآتى المال ((ذوي القرىب معطوف عليه؛ وقوله:  الشيخ :،  ذوي القرىب الطالب :

سواء كان هذا املال نقدا  كل عني مباحة النفع فهو مال نعم  ، أيضا ؛ أو إن شئت قل حباجة بال حاجة هذا مال

هذه جار وجمرور حال من فاعل آتى؛ يعين  )) على حبه ((وقوله:  . أو ثيابا أو طعاما أو عقارا أو أي شيء

؛ ألنك قد حتب املال  ، أو حلاجة ، حمبا له ال حلاجته فيه أو بتعلق نفسه به ولو بدون حاجة حال كونه حمبا له

ألنك حمتاج إليه كما لو عند اإلنسان بطانية يف زمن الشتاء حيبه ألنه حمتاج إليه أو سيارة موديل ثالث وسبعني 

وال متشي إال الدفع لكنه حمتاج هلا هذا ما هو برغبته ، موديل ثالث وسبعني كفراا  ؟ ال ال ثالث وسبعني نعم

ن عنده سيارة موديل مخس ومثانني من أفخم سيارات ، أو إنسا فيها الذي جعله يرغب حيبه ما هو ؟ احلاجة

ابن عمر رضي اهللا  ؟ لتعلق نفسه ا صح وال ال؟ طيب كان العامل وعنده غريها سيارات كثرية هذه حيبها أليش

 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ((عنه وعن أبيه إذا أعجبه يف ماله شيء تصدق به وقال إن اهللا يقول: 

فهو  )) وآتى المال على حبه ((اآلية يتكلم اهللا فيها عن الرب  )) وآتى المال ((بق اآلية اليت معنا وهذا ط ))

حيبه حلاجته إليه أو لتعلق نفسه به فيعطيه هؤالء احملتاجني إليه وأبو طلحة ال خيفى على اجلميع ماذا فعل ملا مسع 

هذه اآلية تصدق ببستان الذي هو أغلى شيء عنده فيما أظن ال ألنه بستانه فقط لكن ألن الرسول صلى اهللا 

؛ أنا أعتقد  ريبا من مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلمعليه وسلم كان يأيت إليه ويشرب فيه من ماء طيب وق

أن إنسانا جييء الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بستانه ويشرب فيه من املاء الطيب ويش يصري البستان 

؛ يعين أن الرسول جييء إىل هذا البستان شيء  غايل جدا الشيخ :غايل،  الطالب :؟  ؟ رخيص وال غايل عنده

جييء إلينا هذا أحب إلينا من كل شيء من املال ومع ذلك ملا نزلت اآلية  ول صلى اهللا عليه وسلميوجب الرس

ذهب به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال يا رسول اهللا هو صدقة إىل اهللا ورسوله فضعه حيث أراك اهللا 

صدق الرسول عليه الصالة  )ح بخ بخ ذاك مال رابح ذاك مال راب ( فقال له النيب عليه الصالة والسالم



هذا أربح بكثري إىل سبعمائة  ؟ بعشرة ماليني ربح لكن أيها أربح يف هذامنه والسالم هذا ربح نعم؟ لو اشرتى 

ملاذا  )) آتى المال على حبه ((؛ املهم إن  ) أرى أن تجعله في األقربين( ضعف إىل أضعاف كثرية مث قال 

؛ مث  الذي يأيت على غري حبه كلنا  ما يهمه الواحد ألا يف مشقة كلنا يدخل؟ ألن  اشرتط أن يكون على حبه

ويف حال اإلشفاق على املال كما قال  أن يكون يف حال الصحة نعم  )) على حبه ((إنه يدخل أيضا يف قوله: 

أمل أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وت (النيب عليه الصالة والسالم يف خري الصدقة وأفضلها: 

، وال فيها الغىن لكن تأمل البقاء هذا هو حمل الشح احلقيقة  وتأمل البقاء البقاء هذا اللفظ صحيح ) البقاء

 ، ويأمل البقاء ؟ ال هذا خيشى الفقر من الفقر ويؤمن ن  لكن واحد عمره مائة سنة وعنده ماليني املاليني خياف

يصري املال عنده غايل؛  الذي خيشى الفقر ويأمل البقاء؛ لكن الشاب الذي ما عنده إال شوي هذا هو  ؟ ال

تعلق رغبته باملال؛ حاجته إليه؛ كونه خيشى  )) على حبه ((:  فاملهم احلب إذا هذا تبني لنا املعىن اجلديد بقوله

سبحان اهللا العظيم ـ ذوي القرىب بدأ به قبل كل  )) القربى ذوي ((؟  من )) على حبه ((  . الفقر ويأمل البقاء

؛ تلقى الواحد إذا وجد الفقري بعيدا عنه يظن أنه أوىل بالصدقة من  األصناف بينما األمر عندنا اآلن بالعكس

؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم يف  ؛ لكن ال ذوي القرىب ولو كانوا أغنياء أعطهم قريبه الذي هو ابن عمه

 ) ما أنعم أنك لو أعطيتها أخوالها لكان أعظم ألجرك (ى نسائه أظن جويرية وقد أعتقت مملوكة هلا قال: إحد

القرىب من املراد م؟  )) ذوي القربى ((جعل الرسول عليه الصالة والسالم صلة الرحم أفضل من العتق؛ وقوله: 

؛ واعلم  قرابة املعطي نعم الشيخ :،  قرابة املعطي  الطالب : ؟ قرابة الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو قرابة املعطي

؛  ؟ فهو أوىل فإذا كان معلقا بالقرابة فكل من أقربأن احلكم إذا علق بالوصف يزداد قوة بقوة ذلك الوصف 

اليتامى مجع اليتيم وهو من مات أبوه قبل  )) اليتامى ((ثاين:   . وأقرب الناس إليك وأحقهم بالرب أبوك وأمك

؛ ومسي اليتيم من اليتم وهو االنفراد  ؛ فأما من ماتت أمه فليس بيتيم ومن بلغ فليس بيتيم بلوغه من ذكر أو أنثى

؛  وهلذا إذا صارت القصيدة مجيلة أو قوية يقولون هذه يتيمة الدرة اليتيمة نعم يعين معناها ما هلا نظري منفردة



؛ طيب يعطون ولو   ؟ مجع يتيم وهو من مات أبوه ومل يبلغ سواء كان ذكرا أو أنثى ذا اليتامى ماذا نقولطيب إ

؟ نعم يعطون ولو كانوا أغنياء جربا لقلوم لكن الحظوا إن عطية اليتيم الغين ليست كعطية الفقري  كانوا أغنياء

 ؟  ا لكن يتيم الغين ما أعطيه مثل هذا ويش أعطيهالفقري قد أعطيه ثوبا أو قصعة خبز أو ما أشبه ذلك ينتفع

؛ممكن طيب مبا يناسب حاله  الشيخ :،  مبا يناسب حاله الطالب :؟  هذا اآلن لو نرتك عليكم ويش أعطيه

على كل حال يعطى ما ارة ييفرح به أما يتيم أعطيه سأعطيه قلم ميكن أعطيه ساعة مثال ميكن أعطيه شيء يعين 

املساكني مجع مسكني وهو الفقري وهو الذي أسكنه الفقر مسي مسكينا ألن الفقر  )) والمساكين ((  .يناسبه

؛ ألنه يرى نفسه أنه ما هو  أسكنه والفقر ـ أعاذنا اهللا وإياكم منه ـ ما جيعل اإلنسان يتكلم بطالقة هذا يف الغالب

رب  (قال النيب عليه الصالة والسالم: على املستوى الذي ميكنه من التكلم ويرى نفسه أنه ال كلمة له كما 

املهم إن املسكني هو الفقري ومسي بذلك ألن  نعم ) أشعث أغبر مدفوعا باألبواب لو أقسم على اهللا ألبره

الفقر أسكنه وأذله؛ واعلم أن الفقري مبعىن املسكني واملسكني مبعىن الفقري إال إذا اجتمعا فإذا اجتمعا صار لكل 

؟  أيهما أشد )) إنما الصدقات للفقراء والمساكين (( اآلخر كما يف آية الصدقة: واحد منهما معىن غري

؛ وقال  الصحيح أن األشد الفقري ألنه ألن اهللا بدأ به ويبدأ باألحق فاألحق واألحوج فاألحوج يف مقام اإلعطاء

فقري أشد ألنه موافق ؛ والصواب أن ال بعض أهل العلم إن املسكني أشد ألنه من أسكنه الفقر خبالف الفقري

وليس قرب    وقبر حرب بمكان قفر   ؟ القفر اخللو أرض القفر خلو؛  ، وقفر أيش معناه ، فقر وقفر للقفر

؛  السبيل مبعىن الطريق )) والمساكين وابن السبيل )) (( وابن السبيل ((  .هذا فيه تناقل  قبر حرب قبر

؛ املسافر يكون يف حاجة غالبا فيحتاج إىل من يربه ويعطيه املال املسافرواملراد بابن السبيل املالزم للطريق وهو 

؟ من الزكاة ؛ وابن السبيل هو املسافر وزاد العلماء أيضا قالوا املسافر املنقطع به يعين  وهلذا جعل اهللا له حظا من

لده فليس حباجة وهو واملقيم الذي انقطع به السفر فليس معه ما يوصله إىل بلده ألنه إذا كان معه ما يوصله إىل ب

السائلني مجع السائل وهو ))  والسائلين ((قال:   . على حد سواء فال تتحقق حاجته إال إذا انقطع به السفر



؟ هل فيه فرق بني املستفهم  كيف مستجدي الشيخ :؛  مستجدي الطالب :؟  املستفهم أو املستجدي

املال؟ واملستجدي الذي يقول أعطين ماال؛ فاملراد باآلية هنا ؛ املستفهم الذي يقول أين  ؟ أي نعم واملستجدي

؛ فالسائل له حق ال من أجله هو ألنه قد يسأل هو ليس مبحتاج  السائلني أي املستجدين الذين يقولون أعطنا

 ؛ إذا ؛ ألن اإلنسان إذا سئل وكان عنده كرم ما ميكن يقول ال ؟ باملعطي لكن من أجل صفة الكرم واحلياء مبن

؛ وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يسأل شيئا  سئل وكان عنده حياء واحلياء من اإلميان ما ميكن يقول ال

على اإلسالم إال أعطاه فسأله رجل ذات يوم فأعطاه غنما بني جبلني وأهدي إىل النيب عليه الصالة والسالم جبة 

؟ والنيب  ا رجل عنده فأعطاه إياها فقيل للرجل مل صنعتفسأهلا وكان عليه الصالة والسالم حمتاجا إليها فسأهل

فالنيب عليه الصالة والسالم لكرمه  ين أريد أن تكون كفنا فكانت كفنهة والسالم حمتاج إليها قال إالعليه الص

( وحياءه ال يسأل شيئا إال أعطاه؛ فالسائل له حق وقد روي عن النيب عليه الصالة والسالم لكنه ال يصح 

لكن هذا احلديث ال يصح مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ واعلم أن  حق وإن جاء على فرس ) للسائل

السؤال سؤال املال األصل فيه املنع والتحرمي وهلذا حذر النيب عليه الصالة والسالم من سؤال املال وأخرب أن 

ـ والعياذ باهللا ـ يكون وجهه يوم القيمة  مة حلغالرجل ال يزال يسأل الناس حىت يأيت يوم القيمة وليس يف وجهه مض

مقشر ألنه مثل ما أذل وجهه لعباد اهللا عوقب بذلك ذه العقوبة العظيمة يف هذا املشهد العظيم وقد بايع النيب 

فكان الواحد منهم يسقط  أن ال يسألوا الناس شيئا ) (عليه الصالة والسالم أصحابه من مجلة ما بايعهم عليه: 

اقته فينزل ويأخذه وال يقول ألخيه أعطين سوطي وال شك أن التنزه عن السؤال فيه عفة النفس والعزة سوطه من ن

؛ وأما السؤال ففيه ذل للمخلوق واإلنسان السائل الشك أن املسئول مهما يف الكرم واحلياء ويف اجلود  والكرامة

السؤال إال يف احلاجة امللحة؛ حاجة امللحة  ؛ وهلذا ال جيوز ينزل عنده هذا السائل تنزل قيمته وينحط من عينه

 (من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما:  اليت ال بد منها يسأل اإلنسان وقد ثبت عن النيب عليه الصالة والسالم

؛  ؛ وسؤال بلسان احلال ؛ مث اعلم أن السؤال نوعان: سؤال بلسان املقال ر)كثيسأل جمرا فليستقل أو ليست



؛ وأما السؤال بلسان احلال فأن ترى  بلسان املقال فظاهر جييء إنسان إليك ويقول أعطين كذا وكذاأما السؤال 

أو يدور حولك فهذا ما سأل  جته أو جتده مثال خيطم أمامك نعمشخصا عفيفا ال يسأل لكنك تعرف حا

 من أهل البدع وأنتم حذرمت ؛ فإذا قال قائل: فإذا كان معطي املال للسائلني بلسان املقال لكنه سأل بلسان احلال

فاملمدوح املعطي واحملذر السائل  ألن اجلهة منفكة؟ فاجلواب ال معارضة  من سؤال الناس فكيف يتفق هذا وهذا

؛ فلو رأيت شخصا مبتال ذه املهنة وهي مهنة سؤال الناس فأعطه إذا  املعطى فإذا فكت اجلهة فال تعارض

وناصحا للسائل معطيا للمال من أجل السؤال وناصح للسائل ألن  مالسألك مث انصحه وحذر لتكون معطيا لل

بعض الناس ـ والعياذ باهللا ـ تعلم علم اليقني أو يغلب على ظنك ظن املؤكد بأنه غين وأنه إمنا يسأل الناس أمواهلم 

 وانصحه املال السائلني تكثرا فأنت إذا أعطيته ستغريه الشك يذهب ويسأل غريك لكن أعطه لتكون ممن أعطى

شف ما قال وآتى الرقاب قال ويف الرقاب ألن  )) والسائلين وفي الرقاب ((وقوله:  ؛  لتكون من الناصحني

؛  ؟ يعطى مالك الرقبة فلهذا أتى بفي الدالة على الظرفية ؛ من يعطى املال املبذول يف الرقاب ال يعطى الرقبة

؛ مكاتب اشرتى نفسه من سيده  : عبد مملوك تشرتي وتعتقه واعلم أن الرقاب ذكرها أهل العلم أا ثالثة أنواع

؛ وكذلك لو أسر عند غري الكفار مثل الذين خيتطفون اآلن ـ  ؛ أسري مسلم عند الكفار فافتديته فأعنته يف كتابته

، فك رقبة  والعياذ باهللا ـ إذا طلب املختطفون الفدية وقالوا ما نفك إال ذا فإنه يفك من الزكاة ألن فيها فك رقبة

إىل أن قال:  )) وفي الرقاب ((؛ قوله:  ال القاتل ال، القاتل ما يدخل فيه الشيخ :القاتل؟  السائل :؛  من القتل

إذا آتى املال على غري حبه فهل يكون  )) آتى المال على حبه ((ثانية إىل: رجع مرة   . )) وأقام الصالة ((

؟ أي نعم نعم  من أهل الرب وال ال ح منه مائة ألف أو مائة  نعميرو إنسان غين يتصدق باملال ما يهمه  ؟ بارا

 ليس البر أن تولوا قبل المشرق و ((لكنه ما مثل األول بر ناقص فالرب الكامل أن يؤيت اإلنسان املال على حبه 

إال ذا إذا آتى املال فظاهر اآلية أن الرب الكامل ما ينال  )) لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ((ال  ال ))

هذا القيد ال معىن له ألن املال كله حمبوب إىل اإلنسان ))  آتى المال على حبه ((؛ فإذا قال قائل:  على حبه



قلنا اجلواب على ذلك أن حب ))  وتحبون المال حبا جما )) (( (( وإنه لحب الخير لشديدلقوله تعاىل: 

؟ أتى  فهمتم لكن املراد هنا آتى املال املعني على حب ذلك املال املعنياملال على سبيل العموم هذا يف كل نفس 

ة ائئة امللكن أنا مثال عندي عشر ورق من ف إال املال كله حمبوب لإلنسان نعماملال على حب ذلك املال املعني و 

وب إيل حمب الشيخ :أ ي نعم،  الطالب :؟  لكن جمموعهم حمبوب إىل وال ال ؟ كلهم واحد أيهم أحب إيل

وسيارة من هذا  ؛ لكن عندي أعيان غري نقد عندي مثال مسجل من هذا النوع وساعة من هذا النوع الشك

خاص غري حب املال العام وهذا هو املراد باآلية الكرمية هذه  ؟ هذا حب النوع أحبه يكون هذا حبا خاصا وال ال

فلهذا كان ابن عمر رضي اهللا عنهما إذا أعجبه شيء  )) لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ((وبقوله تعاىل: 

ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل  ((اآلية قوله: مرة ثانية عودة إىل   . من ماله تصدق به

ظاهر اآلية اإلطالق وأن احلكم معلق بالوصف فالقريب ولو كان كافرا إذا أعطيته  )) والسائلين وفي الرقاب

د على ذلك وكذلك اليتيم واملسكني وابن السبيل والسائل ويف الرقاب فظاهر اآلية العموم ألا مل املال فأنت حممو 

؛  ؛ لكنها يف احلقيقة ليست على إطالقها ليست على عمومها بل هي خاصة باملسلم والكافر غري املقاتل تقيد

رجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا ال ينهاكم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخ ((لقوله تعاىل: 

هذه اآلية اختلف أهل العلم هل هي منسوخة وال حمكمة والصحيح أنه  )) إليهم إن اهللا يحب المقسطين

؛ ولكن شرط أن ال يكونوا يقاتلوننا سواء يقاتلوننا بأنفسهم بأن يكن هذا الرجل  حمكمة وأن األصل عدم النسخ

م يقاتلوننا حكما مثل أن يكونوا من دولة يقاتل املسلمني ألن الذي من دولة املعني مقاتال أو يقاتلون حبكمه

إذا أمرته دولته بالقتال يليب وال  الشيخ :بلى؛   الطالب : ؟ تقاتل املسلمني مستعد للقتال حكما أليس كذلك

؛ ألن  وال إعطائه املالوعلى هذا فإذا كان الكافر من دولة حماربة للمسلمني فإنه ال جيوز بره  يليب؛ الشيخ : ال؟

مثل هذا مادام حربا للمسلمني فإن املسلم يريد إعدامه كما أنه هو يريد إعدام املسلم وقتله وهذا جزاء وفاقا وهذا 

؛ لكن  ؛ واملأسور ؛ واململوك ؛ حنن ذكرنا أا ثالثة أنواع: مكاتب : يف الرقاب ؛ طيب بقي علينا كلمة العدل



؛ ألن والية  املأسور باملسلم أما إذا كان غري مسلم فإنه ال يعين ال ميدح من فك أسره العلماء رمحهم اهللا خصوا

؛ وميكن أن نقول إن قول العلماء رمحهم اهللا ختصيص هذا يف املسلم هذا  املسلم أقوى من والية غري املسلم

منها أسري الذمي لو فرض أن بالنسبة للزكاة ألن الزكاة ما تعطى لغري املسلم خبالف التطوع فإنه جيوز أن يفك 

وأقام الصالة  ((مث قال اهللا تعاىل:   هناك أسري ذمي وأنه إن مل ينفع املسلمني ما ضرهم فال حرج من أن يفك .

؛ إذا وأقام معطوف على من  على من آمن؟ أي نعم الشيخ :؛  من آمن الطالب :؟  هذه معطوفة على أيش ))

الصالة املراد ا الفرض والنفل وإقامتها مبعىن اإلتيان ا مستقيما بأن أقام الشيء  )) وأقام الصالة ((؛  آمن

اإلتيان  إقامة املعروفة ؛ املراد به أيش؟؛ وليس املراد بأقام الصالة يعين اهللا اكرب اهللا اكرب ب جعله قائما مستقيما

؛ وقوله:  علته يقف حىت يكون مستقيما، أقمت فالنا ج بالصالة مستقيمة كما تقول أقمت اجلدار أقمت العصا

؛ واعلم أن  للعهد وال للعموم؟ للعموم ألنه تشمل الفرض والنفل ل هذه للعهد أو للعموم ؟أ))  الصالة ((

، قال اهللا  ؛ فمعناها يف اللغة: الدعاء الصالة من الكلمات اليت نقلها الشارع عن معناها اللغوي إىل معىن شرعي

؛ ولكنها يف الشرع  أي أدعوا هلم بالصالة فقل صلى اهللا عليكم هذا معىن صل عليهم )) وصل عليهم ((تعاىل: 

، جيب أن نقول عبادة  ، عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم هي الصالة املعروفة

معلومة مفتحة بالتكبري وخمتتمة  أقوال وأفعال : ذات أقوال مع أن املعروف عند كثري من املعرفني هلا يقولون هي

؛ وهلذا لو جاء إنسان يعبث وقدر وقرأ وركع وسجد  بالتسليم وهذا الشك أنه قاصر بل جيب أن نقول عبادة

وآتى  (( ؟ ال يكون مصليا إمنا البد أن تكون عبادة مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم . وسلم يصري مصلي شرعا

يعين أعطى والزكاة أيضا من الكلمات اليت نقلها الشرع عن معناها اللغوي إىل  آتى مبعىن أعطى آتى )) الزكاة

؛ والزكاة أيضا يف اللغة مبعىن الصالح ومنه  الزكاة يف اللغة من زكى يزكوا أي منا وزاد وصلح أيضا ؛ املعىن الشرعي

: التعبد ببذل مال واجب  أي أصلحها وقومها لكنها يف الشرع الزكاة هي )) : (( قد أفلح من زكاهاقوله تعاىل

؛ تنمي  يف مال خاص لطائفة خمصوصة هذه هي الزكاة ومسيت زكاة ألا تنمي اخللق وتنمي املال وتنمي الثواب



ق شرعا ؟ يكون اإلنسان ا كرميا من أهل البذل واجلود واإلحسان وهذا الشك أنه من أفضل األخال اخللق كيف

ة  أخفضت منها ريالني ونصف وبقي عندي سبع ائ، تنمي املال كيف ؟ أنا عندي م ؛ وتنمي املال وعادة

؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة  ؟ نعم نقول تنمي بالربكة واحلماية واحلفظتنميفوتسعني ونصف نقص املال كيف 

لو مل خترج هذا القدر من املال رمبا يأتيه آفات ما ميكن تنقصه يعين  ) ( ما نقصت صدقة من مالوالسالم: 

فيفىن كل ما عندك؛ رمبا يأيت  وأهلك بأمراض حتتاج إىل عالج نعم؛ رمبا تصاب أنت  تبيع وتشرتي وختسر

؛ من بركة املال  وبركة ؛ رمبا تعطيه عند إنسان فيجحده أليس كذلك؟ لكن الزكاة محاية وحفظ السارق ويسرقه

فيه الربكة ويبقى سنتني ثوب رمبا إذا كنت ال تزكي يتمزق بسرعة وإذا كنت تزكي ينزل اهللا ت تشرتي بعشرة رياال

ما نقول شيء هذه  الشيخ :؛  عندي ثوب منذ أربع سنني يا شيخ الطالب :هذا على حسب احلال؛  ثالث نعم

إن الزكاة تزكي املال؛ طيب تزكي الثواب  :؛ فلهذا قلنا ؛ املهم إن من أنواع الربكة اليت تنزل يف املال كثرية من الربكة

مثل الذين ينفقون في سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة  ((؟ نعم  ؟ تزكي الثواب وال ال

وأخرب النيب عليه الصالة والسالم وصح  )) واهللا واسع عليم ((فوق ذلك  )) مائة حبة واهللا يضاعف لمن يشاء

ل تمرة من كسب طيب وال يقبل اهللا إال الطيب فإن اهللا يأخذها دل تمرة أو بعدأن من تصدق بع (عنه: 

وهي عدل مترة تكون مثل اجلبل أليس هذا  ) فلوه حتى تكون مثل الجبلبيمينه فيربيها كما يربي اإلنسان 

ي إنسانا بلى واهللا تزكية هذه التزكية حقيقية هذه الذي أزكى من أنك تعط الشيخ :،  بلى الطالب :تزكية ؟ 

؟ خلها يربح العشرة مائة أو خيسر لكن هذه تقع يف ميني  يطالب مبالك هذا الذي تعطيه يطالب مبالك كم يربح

؛ هذا الربح هذا  الرمحن عزوجل ونعم اليمني ميني الرب؛ فريبيها سبحانه وتعاىل وينميها لك حىت تكون مثل اجلبل

إذا  )) حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة واهللا يقبض ويبسطمن ذا الذي يقرض اهللا قرضا  ((؛  الربح العظيم

طيب عندنا آتى تنصب مفعولني  )) وأقام الصالة وآتى الزكاة ((مسي زكاة ألنه يزكي املال واخللق والثواب نعم 

حمذوف  الشيخ :حمذوف  الطالب :أين مفعول الثاين؟  الزكاة الشيخ : ؛ الزكاة الطالب :؟  أين مفعوهلا األول



ذوي  ((أتى املفعول الثاين  )) آتى المال ذوي القربى ((؛ شف  ؛ مستحقها ، متام ويش التقدير؟ مستحقها

مل يأت باملفعول الثاين لكنه حمذوف معلوم وأهل الزكاة تكفل اهللا عزوجل  )) آتي الزكاة ((هذه ))  القربى

والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إنما الصدقات للفقراء والمساكين  ((بقسمها عليهم فقال: 

 والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ((  . مثانية فقط ال حتل لغريهم نعم )) والغارمين وفي سبيل اهللا وابن السبيل

هنا ما قال: وأوىف بعهدهم بل أتى باجلملة االمسية ألن الوفاء جبلة وخلق تقع أفعال يفعلها اإلنسان لكن هذه  ))

ق أن اإلنسان يكون وفيا بالعهد لكن إذا عاهد، إذا عاهدوا إذا هنا جمردة من الشرطية فهي ظرفية حمضة جلة وخل

وقت موفون بعهدهم وقت العهد يعين يف احلال اليت يعاهدون فيها فإذا عاهدوا  والموفون بعهدهم )) ((يعين 

؛  ؟ ال اإلميان به د الذي مع اهللا ما هو؛ فالعه ؛ عهد مع اهللا عزوجل وعهد مع اخللق ؛ واعلم أن عهدان وفوا

(( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست قال اهللا تبارك وتعاىل: 

يبني إسرائيل  ((وقال اهللا تعاىل:  )) بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيمة إنا كنا عن هذا غافلين

فالعهد الذي عهد اهللا به إلينا أن نؤمن به  )) يكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكماذكروا نعمتي التي أنعمت عل

؛ أما العهد الذي بينك  هذا هو العهد الذي بيننا وبني ربنا ربا فنرضى بشريعته بل بأحكامه الكونية والشرعية

ود يعين العقد الذي بينك وبني ه؛ منها: العقود، العقود من الع وبني الناس فكثري أنواعه غري حمصورة كثرية جدا

، أي عقد من عقود يعترب هذا عهدا ألين إذا عقدت معك ويش معىن عقدت  ، عقد رهن عقد إجارةواحد 

يا  ((؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  ، كل عقد فهو عهد ؛ إذا فكل عقد عهد ؟ التزمت مبا يقتضيه هذا العقد معك

ومعىن العهود بينك وبني  )) وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئوال (( وقال:))  أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

: العهد املعروف وهو أن جتري عقدا بينك وبني الكفار مثال أن ال يعتدوا عليك وال تعتدي عليهم مثل ما  اخللق

( إال الذين (جرى من النيب صلى اهللا عليه وسلم مع املشركني يف صلح احلديبية هذا يسمى عهد قال اهللا تعاىل: 

إال الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن  )) (( عاهدتم من المشركين



؛  : إما أن يستقيموا لناهذا العهد الذي بيننا وبني أعداء اهللا وأعدائنا له ثالث حاالت  )) اهللا يحب المتقين

فإن  استقاموا لنا وجب علينا أن نستقيم هلم بأي ما ميكن خنون ؛  ؛ وإما أن خناف منهم اخليانة وإما أن خيونوا

 )) وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ((؛  ؟ ننبذ إليهم على سواء ؛ وإن خفنا منهم اخليانة أبدا

وأما من خانوا  . ليكونوا على بصرية تقول ما بيننا عهد، ختربهم أنه ال عهد بيننا ؛ال الشيخ :؟  خننهم السائل :، 

؟ نقاتلهم ألم هم الذين نقضوا العهد مثل ما فعل قريش يف العهد الذي جرى بينهم وبني  فماذا نصنع معهم

الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف احلديبية ألم نقضوا العهد حيث أعانوا حلفائهم على حلفاء النيب صلى اهللا 

على حلفاء النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذا نقض للعهد  عليه وسلم يعين هم قريش غدروا أعانوا حلفائهم

بالشك ألن حلفاء الرسول معناه أم أن الرسول معهم على من ناوئهم فلما نقضوا العهد حارم النيب صلى اهللا 

 ؛ من العهد أيضا ما يقع بني اإلنسان وبني غريه يف االلتزامات غري عقود وغري العهود مثل الوعد فإن عليه وسلم

؟ والصحيح الذي اختاره شيخ  ؛ وهلذا اختلف أهل العلم هل جيب الوفاء بالوعد أو ال جيب الوعد من العهد

أنه جيب الوفاء بالوعد أن الوفاء بالوعد واجب ألنه داخل بالعهد إذ أنين إذا قلت سآتيك غدا  تيميةابن  اإلسالم

؛ إذا كان   إخالف الوعد من عالمات النفاقن ت بذلك فيجب الوفاء بالوعد وأليف الوقت الفالن معناه تعهد

؟ إذا قلنا نعم معناه صار الوفاء بالوعد واجبا صار  كذلك فهل نقول إنه جيوز ملؤمن أن يتحلى بأخالق املنافقني

؛ نعم نسأل اهللا العافية ليس على اإلطالق  الوفاء بالوعد واجبا؛ والسؤال املطروح اآلن هل حنن قائمون ذا؟ ال

لى اإلطالق يف كل وقت وال يف كل إنسان؛ إمنا من املؤسف أنه من املعروف عند الناس أن املسلمني أقل ليس ع

الناس وفاء بالوعد حىت إن بعض ـ والعياذ باهللا ـ املخدوعني إذا طرح وعد يقول شيخ طرح وعد انكليزي ـ أعوذ 

رح وعد مؤمن ما هو انكليزي االنكليز ما الصواب أن نقول ط إن وعد انكليز ما يكذب دقيقة نعمباهللا ـ يعين 

أخذ هذه األخالق إال من املؤمنني وإال فإنه كافر يعين ما نقول كل االنكليز يعين الكافر منهم لكن مع األسف 

إن عندنا حنن إخالف الوعد أمر هني وأما التقدم أو الغالب التأخر فهو أمر الزم إال ما شاء اهللا يواعدك ساعة 



لط حاول أن تأيت هذا غ خي تأخرت قال هي بس نصف ساعة نعمء ساعة اثناعشر ونصف يا أاثنا عشر وجيي

هذا فيه إشكال من حيث ))  والصابرين ((قوله تعاىل:  األشغال أو ما أشبه ذلك.باملوعد املؤقت حىت يكون 

يقول طيب التقدير؟   الشيخ : التقدير الطالب : ؟ فلماذا ذي قبله مرفوع وهو غري مرفوع نعم؛ ألن ال اإلعراب

؛ وحينئذ نقول ملاذا عدل به عن العطف   بعض العلماء إنه منصوب بفعل حمذوف تقديره: وأخص الصابرين

كأخواته السابقة ؟ نقول احلكمة أو البالغة من هذا أنه إذا تغري أسلوب الكالم كان ذلك أدعى لالنتباه فإن 

صار كأنه شيء يدرج به وال يلتفت فإذا تغري األسلوب فإنه اإلنسان إذا قرأ الكالم على نسق واحد غفل وهلى و 

؛ وهذا مثلما قلنا يف شيء مير علينا كثريا وهو؟ االلتفات فإنه يتغري األسلوب يتوجب على  يوجب االنتباه

؛ مث إن هنا الصابرين يف البأساء الصرب يف الواقع ليس بذل شيء ولكنه حتمل شيء  املخاطب أو القارئ أن ينتبه

؛  ؛ وآتى املال ؛ وأقام من آمن ا سبق كله بذل شيء فهو خمتلف من حيث النوع من حيث النوع خمتلف شفوم

؛  هذا ما هو فعل ما هو يبذل اإلنسان شيء لكنه يتحمل )) الصابرين ((كل هذه أفعال لكن وأوىف بالعهد  

وأما يف الشرع فإنه حبس  أي حبسا نعم وهلم: فالن قتل صرباالصرب يف اللغة احلبس ومنه ق )) الصابرين ((وقوله: 

أنواع: ثرب عل الطاعة ؛ وصرب عن  ؟ فإذا الصرب ثالثة عرفتم أقداره لىالنفس على طاعة اهللا أو عن معصيته أو ع

أيهما أفضل؟ أفضلها الصرب على  الشيخ :بلى؛  الطالب :؟  ؛ وصرب على األقدار املؤملة أليس كذلك املعصية

؛  نه جهاد وعمل فإن اإلنسان جياهد نفسه على الصرب على الطاعة ومصابراا وعملالطاعة هو أفضلها أل

، كف لنفس وليس فيه إجياد وإن كان يف بعض األحيان الصرب عن املعصية  ويليها الصرب عن املعصية ألنه كف

 أشق من الصرب على الطاعة 

 


